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Szanowni Klastrowicze ! 
 
Przekazujemy kolejny numer   Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ - Południe 
informujący o bieżących wydarzeniach i  osiągnięciach partnerów.   

Na wstępie chcemy poinformować o rozpoczęciu realizacji dwóch projektów z udziałem Klastra LTPP: 

1.Projekt „ Strategicznie doskonali – rozwój zarz ądzania strategicznego MM ŚP Pomorza bran ży 
logistycznej, transportowej i gospodarki morskiej ”  realizowany przez TRIGONUM, Związek 
Pracodawcy Pomorza oraz Klaster LTPP w ramach Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja 
Rozwój.  

2.Projekt INTERMODEL EU realizowany w międzynarodowym partnerstwie w ramach programu     
Horyzont 2020, gdzie Klaster jest jednym z 14 partnerów obok instytucji z Hiszpanii, Włoch, Finlandii i 
Niemiec. 

  
1. Miło nam powita ć  nowych   członków  Klastra :  
 
• EMU Sp. zo.o Sp k. w Gda ńsku jest jednym z największych w Europie Środkowo-

Wschodniej producentów i dostawców kompleksowych rozwiązań z zakresu magazynów 
energii, baterii, akumulatorów i ogniw do zasilania awaryjnego i pracy cyklicznej, a także 
odnawialnych źródeł energii(OZE) 

• C&C Center Rakoczy i Partnerzy  Sp. j we Wrocławiu  zajmuje się coachingiem i 
consultingiem wspierając menedżerów w zakresie rozwoju ich kompetencji, tak aby mogli 
lepiej realizować cele stawiane przez firmy którymi zarządzają 

• Fundacja Centrum Technologii Morskich w Gdyni powstała jako projekt PSSE w obszarze 
nowoczesnych technologii morskich. Głównym celem działalności fundacji jest  wspieranie 
działalności badawczo-rozwojowej i komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych w obszarze 
gospodarki morskiej 

2. Ważne wydarzenia i współpraca mi ędzynarodowa  

• 26 lipca 2016 Klaster podpisał umowę partnerską z Centrum Współpracy Chi ńsko-
Pomorskiej  

• 30 lipca 2016 Klaster złożył do PARP Wniosek o status KKK. Wniosek został wstępnie 
pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i po I etapie - ocenie merytorycznej , 
gdzie uzyskał 86 pkt, przeszedł do II  etapu – Panelu Ekspertów, który odbędzie się w 
październiku br.  

• 25 sierpnia 2016 w biurowcu KOGA odbył się Jubileusz IV rocznicy utworzenia Klastra  
oraz  inauguracja działalności Biura Programów Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej  

 



• 6 września 2016 w Gdańsku odbyło się szkolenie „Praktyczne aspekty przygotowania 
wniosku o dofinansowanie projektu w Programie Opera cyjnym Inteligentny Rozwój  – 
działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". 
W szkoleniu uczestniczyła p. Natalia Krefft z firmy Nova Consulting  

• We wrześniu br w Brukseli odbyły się Dni Informacyjne Programu H2020 . Tematy spotkań: 
-14 września: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i 
surowce; -19 września: Bezpieczna, czysta i efektywna energia. W wydarzeniach wzięli udział 
p.Daria Bedla /Trigonum  /, p.Tomasz Krzemiński /Xellect / oraz p.Łukasz Gerigk / Stocznia   
Nauta / 

• 19-20 września 2016 w Gdańsku odbyły się  Be Smart, Think Blue Conference  and 
Brokerage Event 2016 . W konferencji uczestniczyli p. Marek Świeczkowski, p.Sławomir 
Niecko, p.Paweł Mawduk i p.Tomasz Rawiński. Relacja z dwudniowego wydarzenia: 
https://www.b2match.eu/smartblue2016 / http://im.gda.pl/aktualnosci/833-be-smart-think-blue / 

 http://www.kpk.gov.pl/?p=32808 
• W dniach 28-29 września  2016 w Barcelonie odbył się kick-off meeting projektu 

INTERMODEL  EU z udziałem p.Marka Świeczkowskiego - Przewodniczącego Klastra, 
p.Piotra Walczukiewicza - Dyrektora Biura Programów Współpracy Gospodarczej oraz p.Darii 
Bedla /Trigonum / a także  p.Jacka Rakoczy i Kacpra Żuczkowskiego / C&C Center Rakoczy 
i Partnerzy / 

 

3. Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Kla stra  

• 11 sierpnia 2016 spotkanie z p. Anną Król z Klastra HRD  w Gdyni w sprawie wspólnych 
projektów międzynarodowych; spotkanie z Prezesem Maciejem Krzesińskim z Fundacji 
Centrum Technologii Morskich w Gdyni nt przystąpienia do Klastra – p.Marek 
Świeczkowski 

• 23 sierpnia 2016 udział w spotkaniu Polsko – Chi ńskiej Rady Biznesu  w Warszawie, 
Wiceprzewodniczący Rady Klastra p.Sławomir Niecko  

• 29 sierpnia 2016 spotkanie z Norwesko – Polska Izb ą Gospodarcz ą – p.Marek 
Świeczkowski, p.Sławomir Niecko, p.Piotr Walczukiewicz 

• 9 września 2016 spotkanie z p. Tomaszem Labuda – z-cą Prezesa Zarządu 
Przedsi ębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej  w Gdyni – p.Marek Świeczkowski 

• 12 września 2016 w Pelplinie udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 
Samorz ądowego Autostrady A-1 , na zaproszenie Burmistrza Miasta Pelplina, Prezesa 
Stowarzyszenia p. Patryka Demskiego- p.Marek Świeczkowski, p.Sławomir Niecko 

 



• 15 września 2016 spotkanie przedstawicieli Rady Klastra – p.Marka Świeczkowskiego i 
p.Sławomira  Niecko oraz firmy Nelton - p.Zbigniewa Deinrycha z Zarządem Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej w Kołobrzegu 

• 21 września 2016 przedstawiciele Klastra wzięli udział w Spotkaniu Gospodarczym 
zorganizowanym przez Polsko - Niemieck ą Izbę Gospodarcz ą pod hasłem: "Szczecin - 
nowoczesny hub logistyczny" – p.Sławomir Niecko 

• 22 września 2016 spotkanie z prof. Lechem Rowińskim z Wydziału Oceanotechniki i 
Okrętownictwa PG  podczas realizacji programu „Polska morska”- p.Marek Świeczkowski. W 
programie wyemitowanym w TVP3 Gdańsk 30. 09.2016,m.in. o pojazdach skonstruowanych 
w  Centrum Morskich Technologii Militarnych  oraz o projektach Klastra 

    

 

4. Klaster w mediach  
• O projektach Klastra oraz Wydziału Oceanotechniki i Okr ętownictwa PG w 

programie TVP3 „Polska morska” 30 września br mówili p. Marek Swieczkowski oraz 
dr hab.inżTomasz Rowiński profesor PG http://gdansk.tvp.pl/27153785/odc-30092016  

• Przewodniczący Rady Klastra p. Marek Świeczkowski został zaproszony przez 
Inicjatyw ę  Sekretarza   Generalnego ONZ- Global Compact  w Polsce do 
współtworzenia II wydania raportu   „Bałtyk dla wszystkich” . Wypowiedź znajdzie się 
w rozdziale Innowacje narzędziem zrównoważonego rozwoju, w temacie „Innowacje 
w Logistyce w kontekście korytarza Północ- Południe”. 

 
Raport jest wydawany w ramach Programu Bałtyk  i został zainaugurowany 30 września br. Podczas 
Inicjatywy Bałtyckiej , debaty wysokiego szczebla w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei  w 
Sopocie  

• W październiku Polska Gazeta Transportowa  w numerze poświęconym TSL  
zamieści wywiad z p. Markiem Świeczkowski i p. Sławomirem Niecko nt roli klastrów 
w branży TSL  

• W ostatnim numerze „Czasu morza”  – wydawnictwie Związku Miast i Gmin Morskich 
ukazał się artykuł poświęcony naszemu Klastrowi napisany przez p. Monikę Kozioł 
odbywającą staż w Klastrze 

 

Zapraszamy także do korzystania z platformy internetowej  INTEGRATOR 
http://www.klasterlogtrans-integrator.pl/ 
gdzie można umieszczać swoje materiały, reklamę itp.  
oraz do śledzenia bieżących informacji  na   
http://www.klasterlogtrans.pl/ 
https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/  

 

Z  pozdrowieniami   

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych  -   Koordynator Klastra LTPP                                                                          


